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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 12
Artikel 2, stk. 1, litra b

b) at skabe solidaritet blandt unge, navnlig 
for at styrke den sociale samhørighed i EU

b) at skabe solidaritet blandt unge og 
fremme tolerancen på baggrund af 
mangfoldigheden, navnlig for at styrke den 
sociale samhørighed i EU

Or. fr

Begrundelse

EU er præget af stor kulturel, religiøs, social, osv. mangfoldighed. Den sociale samhørighed 
kan kun fremmes, hvis man indprenter de unge generationer en række principper, navnlig om 
at udvise solidaritet og tolerance i omgangen med alle medborgere for at bidrage til at 
udvikle holdningerne. 
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 13
Artikel 2, stk. 1, litra d

d) at bidrage til at forbedre kvaliteten af de 
systemer, der støtter unges aktiviteter, og 
kapaciteten inden for civilsamfundets 
organisationer på ungdomsområdet

d) at bidrage til at forbedre kvaliteten af de 
systemer, der støtter unges aktiviteter, og 
styrke kapaciteten inden for civilsamfundets 
organisationer og driften af disse 
organisationer med det formål at 
gennemføre EU's målsætninger på 
ungdomsområdet 

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere den støtte, der ydes civilsamfundets organisationer, som 
spiller en grundlæggende rolle i gennemførelsen af EU's målsætninger på ungdomsområdet. I 
artikel 4, nr. 4, i forslaget til afgørelse hedder det i øvrigt, at aktioner, der er møntet på 
støttesystemer og civilsamfundets organisationer, "tager sigte på at sikre støtte til organer, 
som er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet, navnlig til drift af ungdoms-ngo'er …".

Ændringsforslag af Anna Hedh

Ændringsforslag 14
Artikel 2, stk. 1, litra e a (nyt)

ea) at fremme ligestilling mellem kvinder
og mænd.

Or. sv

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 15
Artikel 2, stk. 2

2. Programmets generelle mål supplerer de 
mål, EU forfølger inden for andre områder, 
navnlig almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse i et Europa baseret på 
viden og livslang læring samt kultur og
sport.

2. Programmets generelle mål supplerer de 
mål, EU forfølger inden for andre områder, 
navnlig almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse i et Europa baseret på 
viden og livslang læring samt kultur, sport, 
social integration, ligestilling, bekæmpelse 
af enhver form for forskelsbehandling, 
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forskning, iværksætterånd og EU's indsats 
i forhold til tredjelande.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at der er sammenhæng mellem dette stykke og artikel 11, hvori det 
fremhæves, at programmet "Aktive unge" er baseret på komplementaritet med andre af 
Fællesskabets aktionsområder.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 16
Artikel 2, stk. 2

2. Programmets generelle mål supplerer de 
mål, EU forfølger inden for andre områder, 
navnlig almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse i et Europa baseret på 
viden og livslang læring samt kultur og 
sport.

2. Programmets generelle mål supplerer de 
mål, EU forfølger inden for andre områder, 
navnlig almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse i et Europa baseret på 
viden og livslang læring samt ligestilling 
mellem kvinder og mænd, kultur og sport.

Or. en

Begrundelse

Ligestilling bør medtages blandt aktionsområderne.

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 17
Artikel 3, stk. 1, litra h

h) at sikre ligestilling mellem kvinder og 
mænd med hensyn til deltagelse i 
programmet og fremme ligestilling mellem 
kønnene i aktionerne.

h) at fremme og sikre ligestilling mellem 
kvinder og mænd med hensyn til deltagelse i 
programmet og bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling.

Or. es

Begrundelse

Programmets aktioner bør omfatte bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling og 
fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder. 
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 18
Artikel 3, stk. 1, litra g

g) at sikre inddragelse af vanskeligt stillede 
unge i programmet

g) at sikre inddragelse af vanskeligt stillede 
unge i programmet, især unge indvandrere, 
unge, der tilhører etniske mindretal, og 
unge handicappede

Or. fr

Begrundelse

Unge indvandrere, unge, der tilhører etniske mindretal, og unge handicappede har ofte 
vanskeligt ved at deltage i initiativer og programmer for unge, hvorfor opmærksomheden i 
særlig grad bør rettes mod disse grupper med det formål at bidrage til at styrke den sociale 
samhørighed i EU.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 19
Artikel 3, stk. 2, indledning

2. Under det generelle mål ”skabe solidaritet 
blandt unge, navnlig for at styrke den sociale 
samhørighed i EU”: 

2. Under det generelle mål ”skabe solidaritet 
blandt unge og fremme tolerancen på 
baggrund af mangfoldigheden, navnlig for 
at styrke den sociale samhørighed i EU”: 

Or. fr

Begrundelse

EU er præget af stor kulturel, religiøs, social, osv. mangfoldighed. Den sociale samhørighed 
kan kun fremmes, hvis man indprenter de unge generationer en række principper, navnlig om 
at udvise solidaritet og tolerance i omgangen med alle medborgere for at bidrage til at 
udvikle holdningerne.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 20
Artikel 3, stk. 4, indledning
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4. Under det generelle mål ”bidrage til at 
forbedre kvaliteten af de systemer, der 
støtter unges aktiviteter, og kapaciteten 
inden for civilsamfundets organisationer på 
ungdomsområdet”:

4. Under det generelle mål ”bidrage til at 
forbedre kvaliteten af de systemer, der 
støtter unges aktiviteter, og styrke 
kapaciteten inden for civilsamfundets 
organisationer og driften af disse 
organisationer med det formål at 
gennemføre EU's målsætninger på 
ungdomsområdet”:

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere den støtte, der ydes civilsamfundets organisationer, som 
spiller en grundlæggende rolle i gennemførelsen af EU's målsætninger på ungdomsområdet. I 
artikel 4, nr. 4, i forslaget til afgørelse hedder det i øvrigt, at aktioner, der er møntet på 
støttesystemer og civilsamfundets organisationer, "tager sigte på at sikre støtte til organer, 
som er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet, navnlig til drift af ungdoms-ngo'er …".

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 21
Artikel 3, stk. 4, litra d

d) at bidrage til bedre information af unge d) at bidrage til bedre information af unge 
om EU og EU's politikker, herunder 
ungdomspolitik

Or. fr

Begrundelse

Programmet "Aktive unge" bør bidrage til at forbedre de unges kendskab til EU og EU's 
politikker, herunder ungdomspolitikken, med formål at fremme "unionsborgerskab" blandt 
unge, hvilket er nævnt som et af programmets mål i artikel 2.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 22
Artikel 4, nr. 3

Denne aktion tager sigte på at støtte 
projekter med programmets partnerlande, 
som omhandlet i artikel 5, navnlig 
udveksling af unge og ungdomsledere, støtte 

Denne aktion tager sigte på at støtte 
projekter med programmets partnerlande, 
som omhandlet i artikel 5, navnlig 
udveksling af unge og ungdomsledere, støtte 
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til initiativer, som styrker unges gensidige 
forståelse og deres solidaritetsfølelse samt 
udvikling af samarbejdet på 
ungdomsområdet og i civilsamfundet i disse 
lande.

til initiativer, som styrker unges gensidige 
forståelse og deres solidaritetsfølelse og 
tolerance samt udvikling af samarbejdet på 
ungdomsområdet og i civilsamfundet i disse 
lande.

Or. fr

Begrundelse

EU er præget af stor kulturel, religiøs, social, osv. mangfoldighed. Den sociale samhørighed 
kan kun fremmes, hvis man indprenter de unge generationer en række principper, navnlig om 
at udvise solidaritet og tolerance i omgangen med alle medborgere for at bidrage til at 
udvikle holdningerne.

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 23
Artikel 6, stk. 2

2. Medmindre andet følger af bilagets 
bestemmelser om aktionernes 
gennemførelse, henvender programmet sig 
til unge i alderen 13 til 30 år.

2. Medmindre andet følger af bilagets 
bestemmelser om aktionernes 
gennemførelse, henvender programmet sig 
til unge i alderen 15 til 28 år.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede udvidelse af programmets målgruppe (der oprindelig var begrænset til unge 
mellem 15 og 25 år) bør støttes for at gøre programmet mere fleksibelt og afspejle 
ungdommens skiftende natur. Af budgetmæssige årsager bør den øvre aldersgrænse 
imidlertid fastsættes til 28 år i stedet for 30, mens den nedre grænse på 13 år kun bør 
anvendes i undtagelsestilfælde.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 24
Artikel 6, stk. 4

4. Alle unge skal uden forskelsbehandling 
kunne få adgang til programmets aktiviteter, 
forudsat at bestemmelserne i bilaget 
overholdes. Kommissionen og 
deltagerlandene sørger for, at der gøres en 

4. Alle unge skal uden forskelsbehandling 
kunne få adgang til programmets aktiviteter, 
forudsat at bestemmelserne i bilaget 
overholdes. Kommissionen og 
deltagerlandene sørger for, at der gøres en 
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særlig indsats for de unge, som af 
uddannelsesmæssige, sociale, fysiske, 
mentale, økonomiske, kulturelle eller 
geografiske årsager har særligt vanskeligt 
ved at deltage i programmet.

særlig indsats for de unge, som af 
kønsrelaterede, uddannelsesmæssige, 
sociale, fysiske, mentale, økonomiske, 
kulturelle eller geografiske årsager har 
særligt vanskeligt ved at deltage i 
programmet.

Or. en

Begrundelse

Der bør gøres en indsats for at undgå, at piger ikke deltager af kønsrelaterede årsager.

Ændringsforslag af Anna Hedh

Ændringsforslag 25
Artikel 6, stk. 4

4. Alle unge skal uden forskelsbehandling 
kunne få adgang til programmets aktiviteter, 
forudsat at bestemmelserne i bilaget 
overholdes. Kommissionen og 
deltagerlandene sørger for, at der gøres en 
særlig indsats for de unge, som af 
uddannelsesmæssige, sociale, fysiske, 
mentale, økonomiske, kulturelle eller 
geografiske årsager har særligt vanskeligt 
ved at deltage i programmet.

4. Alle unge skal uden forskelsbehandling 
kunne få adgang til programmets aktiviteter, 
forudsat at bestemmelserne i bilaget 
overholdes. Kommissionen og 
deltagerlandene sørger for, at der gøres en 
særlig indsats for de unge, som af 
uddannelsesmæssige, sociale, fysiske, 
mentale, økonomiske, kulturelle eller 
geografiske årsager har særligt vanskeligt 
ved at deltage i programmet. Kommissionen 
og deltagerlandene sikrer også lige 
deltagelse af kvinder og mænd. 

Or. sv

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 26
Artikel 8, stk. 6, litra b, nr. ii

ii) Organet skal have tilstrækkeligt personale 
med erhvervsfaglige og sproglige 
kvalifikationer, som er tilpasset 
internationale samarbejdsopgaver.

ii) Organet skal have tilstrækkeligt personale 
med en lige kønsfordeling og med 
erhvervsfaglige og sproglige kvalifikationer, 
som er tilpasset internationale 
samarbejdsopgaver.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at udvikle forståelsen for ligestillingsproblematikken.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 27
Artikel 8, stk. 5

5. Kommissionen og deltagerlandene sørger 
for passende oplysning om og offentlig 
omtale af de aktioner, der modtager støtte fra 
programmet.

5. Kommissionen og deltagerlandene sørger 
for passende oplysning om og offentlig 
omtale af de aktioner, der modtager støtte fra 
programmet, især blandt vanskeligt stillede 
unge, herunder unge indvandrere, unge, 
der tilhører etniske mindretal, og unge 
handicappede.

Or. fr

Begrundelse

Unge indvandrere, unge, der tilhører etniske mindretal, og unge handicappede har ofte 
vanskeligt ved at deltage i initiativer og programmer for unge, hvorfor opmærksomheden i 
særlig grad bør rettes mod disse grupper med det formål at bidrage til at styrke den sociale 
samhørighed i EU.

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 28
Artikel 8, stk. 5

5. Kommissionen og deltagerlandene sørger 
for passende oplysning om og offentlig 
omtale af de aktioner, der modtager støtte fra 
programmet.

5. Kommissionen og deltagerlandene sørger 
for passende oplysning om og offentlig 
omtale af de aktioner, der modtager støtte fra 
programmet. De træffer passende 
forholdsregler for at udsende information 
ved brug af de mest velegnede 
kommunikationsmidler og - med støtte af 
de nationale kontorer - målrettet 
information om programmet til mindre 
organisationer, især på regionalt og lokalt 
plan.
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Or. en

Begrundelse

For at muliggøre større deltagelse er det ønskeligt, at programmet gøres mere synligt ved at 
forbedre kvaliteten af den information, der er til rådighed for unge, og deres adgang hertil 
ved brug af de redskaber, der er bedst egnet til at udsende information (i de unges tilfælde 
kunne det være fjernsyn, internet og mobiltelefoner).

Det er også ønskeligt, at de nationale kontorer selv iværksætter foranstaltninger til at sikre, at 
informationer om programmet når ud til de mindre organisationer, navnlig på regionalt og 
lokalt plan, for derved at tage hensyn til målsætningen om at øge decentraliseringen.

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 29
Artikel 9, stk. 1, litra c

c) på det finansielle område kriterierne 
(navnlig yngre befolkningsgruppe, BNI og 
geografisk afstand mellem lande) for den 
vejledende fordeling af midler mellem 
medlemsstaterne til aktioner, der forvaltes 
decentralt

c) på det finansielle område kriterierne for 
den vejledende fordeling af midler mellem 
medlemsstaterne til aktioner, der forvaltes 
decentralt

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at de anførte kriterier på det finansielle område udgår, da de åbenbart blot 
tjener som retningslinje. De endelige kriterier bør medtages i deres helhed.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 30
Artikel 11, stk. 3

3. Kommissionen og EU-medlemsstaterne 
sørger for at udnytte de af programmets 
aktioner, som bidrager til udvikling af 
målsætningerne inden for andre af 
Fællesskabets aktionsområder, navnlig 
almen uddannelse, erhvervsuddannelse, 
kultur og sport.

3. Kommissionen og EU-medlemsstaterne 
sørger for at udnytte de af programmets 
aktioner, som bidrager til udvikling af 
målsætningerne inden for andre af 
Fællesskabets aktionsområder, navnlig 
almen uddannelse, erhvervsuddannelse, 
kultur, sport, ligestilling og bekæmpelse af 
enhver form for forskelsbehandling.
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Or. fr

Begrundelse

De af programmets aktioner, som bidrager til at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd 
og bekæmpe enhver form for forskelsbehandling, er særdeles vigtige, for så vidt som der er 
tale om aktioner, der er møntet på de unge, og som følgelig kan forventes at føre til en 
udvikling af holdningerne. Disse aktioner bør derfor fremmes af medlemsstaterne og 
Kommissionen.

Ændringsforslag af Anna Hedh

Ændringsforslag 31
Artikel 15, stk. 3

3. Deltagerlandene sender henholdsvis 
senest den 30. juni 2010 og senest den 30. 
juni 2015 Kommissionen rapporter om 
gennemførelsen og virkningerne af 
programmet.

3. Deltagerlandene sender henholdsvis 
senest den 30. juni 2010 og senest den 30. 
juni 2015 Kommissionen rapporter om 
gennemførelsen og virkningerne af 
programmet. I rapporterne redegør 
deltagerlandene specielt for, hvordan 
ligestillingsmålet er opfyldt, og hvordan 
vanskeligt stillede unge, herunder 
handicappede, er tilgodeset. I redegørelsen 
giver Kommissionen deltagerlandene 
relevant hjælp og praktisk vejledning. 

Or. sv

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 32
Betragtning 1

(1) Traktaten indfører unionsborgerskab og 
bestemmer, at målene for Fællesskabets 
indsats inden for uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdom bl.a. er at 
tilskynde udvikling af udvekslingen af unge 
og ungdomsledere og et højt 
uddannelsesniveau. 

(1) Traktaten indfører unionsborgerskab og 
bestemmer, at målene for Fællesskabets 
indsats inden for uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdom bl.a. er at 
tilskynde udvikling af udvekslingen af unge 
og ungdomsledere og fremme ligestilling 
mellem kvinder og mænd og et højt 
uddannelsesniveau. 

Or. en
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Begrundelse

Fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd bør medtages blandt målene.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 33
Betragtning 2

(2) EU-traktaten bygger på principperne 
frihed, demokrati, respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder samt på 
den filosofi, at fremme af aktivt 
medborgerskab blandt unge skal medvirke 
til at udvikle disse værdier. 

(2) EU-traktaten bygger på principperne 
frihed, demokrati, respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, 
ligestilling mellem kvinder og mænd og
bekæmpelse af enhver form for 
forskelsbehandling samt på den filosofi, at 
fremme af aktivt medborgerskab blandt unge 
skal medvirke til at udvikle disse værdier. 

Or. fr

Begrundelse

Ligestilling mellem kvinder og mænd og bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling 
indgår i EU's grundlæggende principper, og det er bydende nødvendigt at gøre den 
europæiske ungdom opmærksom herpå. I øvrigt hedder det i artikel 2, stk. 3, i forslaget til 
afgørelse, at programmet "Aktive unge" "bidrager til at udvikle EU's politikker, navnlig … 
bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling …".

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 34
Betragtning 2

(2) EU-traktaten bygger på principperne 
frihed, demokrati, respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder samt på 
den filosofi, at fremme af aktivt 
medborgerskab blandt unge skal medvirke 
til at udvikle disse værdier. 

(2) EU-traktaten bygger på principperne 
frihed, demokrati, respekt for 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder og 
ligestilling mellem kvinder og mænd samt 
på den filosofi, at fremme af aktivt 
medborgerskab blandt unge skal medvirke 
til at udvikle disse værdier.

Or. en
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Begrundelse

Fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd bør medtages blandt de nævnte værdier.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 35
Betragtning 5

(5) På Det Europæiske Råds ekstraordinære 
møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 
blev der opstillet et strategisk mål for 
Unionen, som bl.a. indebærer en aktiv 
beskæftigelsespolitik med større vægt på 
almen uddannelse og livslang 
erhvervsuddannelse; Det Europæiske Råd 
supplerede med en strategi for bæredygtig 
udvikling på mødet i Göteborg den 15. og 
16. juni 2001. 

(5) På Det Europæiske Råds ekstraordinære 
møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 
blev der opstillet et strategisk mål for 
Unionen, som bl.a. indebærer en aktiv 
beskæftigelsespolitik med større vægt på 
almen uddannelse og livslang 
erhvervsuddannelse samt kvinders 
beskæftigelse; Det Europæiske Råd 
supplerede med en strategi for bæredygtig 
udvikling på mødet i Göteborg den 15. og 
16. juni 2001. 

Or. en

Begrundelse

Fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd bør medtages blandt de nævnte områder.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 36
Betragtning 10

(10) Fællesskabets indsats bidrager bl.a. til 
kvalitetsuddannelser og bør tilstræbe at 
fjerne uligheder og fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder, jf. traktatens 
artikel 3.

(10) Fællesskabets indsats bidrager bl.a. til 
kvalitetsuddannelser og bør tilstræbe at 
bekæmpe enhver form for 
forskelsbehandling, fjerne uligheder og 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder, jf. traktatens artikel 3.

Or. fr

Begrundelse

Ligestilling mellem kvinder og mænd og bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling 
indgår i EU's grundlæggende principper, og det er bydende nødvendigt at gøre den 
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europæiske ungdom opmærksom herpå. I øvrigt hedder det i artikel 2, stk. 3, i forslaget til 
afgørelse, at programmet "Aktive unge" "bidrager til at udvikle EU's politikker, navnlig … 
bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling …".

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 37
Bilag, aktion 1, nr. 1.1, afsnit 2

Disse aktiviteter, der er baseret på 
tværnationale partnerskaber mellem de 
forskellige aktører inden for et projekt, og 
som indebærer aktiv deltagelse af de unge, 
sigter mod at give de unge mulighed for at 
opdage og gøre sig bekendt med den sociale 
og kulturelle situation forskellige steder og 
give dem lejlighed til at lære af hinanden og 
skærpe deres bevidsthed om at være EU-
borgere. Støtten er hovedsagelig rettet mod 
multilaterale mobilitetsaktiviteter for 
grupper.

Disse aktiviteter, der er baseret på 
tværnationale partnerskaber mellem de 
forskellige aktører inden for et projekt, og 
som indebærer lige og aktiv deltagelse af 
unge kvinder og mænd, sigter mod at give 
de unge mulighed for at opdage og gøre sig 
bekendt med den sociale og kulturelle 
situation forskellige steder og give dem 
lejlighed til at lære af hinanden og skærpe 
deres bevidsthed om at være EU-borgere. 
Støtten er hovedsagelig rettet mod 
multilaterale mobilitetsaktiviteter for 
grupper.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at udvikle forståelsen for ligestillingsproblematikken.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 38
Bilag, aktion 1, nr. 1.3, afsnit 3

Disse aktiviteter og projekter er baseret på 
tværnationale partnerskaber, som gør det 
muligt at samle idéer, erfaringer og 
eksempler på god praksis på europæisk 
niveau fra lokale eller regionale projekter og 
aktiviteter med det sigte at fremme unges 
deltagelse på de forskellige niveauer i 

Disse aktiviteter og projekter er baseret på 
tværnationale partnerskaber, som gør det 
muligt at samle idéer, erfaringer og 
eksempler på god praksis på europæisk 
niveau fra lokale eller regionale projekter og 
aktiviteter med det sigte at fremme unges 
deltagelse på de forskellige niveauer i 
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samfundet. Disse aktiviteter kan omfatte 
tilrettelæggelse af høringer af unge om deres 
behov og ønsker med henblik på at udvikle 
nye tilgange til unges aktive deltagelse i et 
demokratisk Europa.

samfundet og udvikle forståelsen for 
ligestillingsspørgsmål. Disse aktiviteter kan 
omfatte tilrettelæggelse af høringer af unge 
om deres behov og ønsker med henblik på at 
udvikle nye tilgange til unges aktive 
deltagelse i et demokratisk Europa.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at udvikle forståelsen for ligestillingsproblematikken.

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 39
Bilag, aktion 2, nr. 2.1, afsnit 4

Denne foranstaltning dækker bl.a. helt eller 
delvist volontørens godtgørelse, forsikring, 
opholds- og rejseudgifter og i givet fald 
supplerende støtte til vanskeligt stillede 
unge. 

Denne foranstaltning dækker i fuldt omfang 
bl.a. volontørens godtgørelse, forsikring, 
opholds- og rejseudgifter og i givet fald 
supplerende støtte til vanskeligt stillede 
unge. 

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at økonomisk vanskeligt stillede unge bedre kan deltage i europæisk 
volontørtjeneste foreslås en tekstændring, som fjerner de økonomiske barrierer (da det ikke 
bør være volontøren, der skal betale for at deltage, og da der bør tages hensyn til princippet 
om at fremme aktionernes kvalitet i stedet for kvantiteten).

Ændringsforslag af Anna Hedh

Ændringsforslag 40
Bilag, aktion 4, nr. 4.3

Under denne foranstaltning ydes der støtte til 
aktiviteter, som tager sigte på at uddanne 
ledere på ungdomsområdet, navnlig 
ungdomsledere, projektansvarlige, 
ungdomsrådgivere, pædagogiske 
projektmedarbejdere. Der ydes også støtte til 
udveksling af erfaringer, ekspertise og 

Under denne foranstaltning ydes der støtte til 
aktiviteter, som tager sigte på at uddanne 
ledere på ungdomsområdet, navnlig 
ungdomsledere, projektansvarlige, 
ungdomsrådgivere, pædagogiske 
projektmedarbejdere. Der ydes også støtte til 
udveksling af erfaringer, ekspertise og 
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eksempler på god praksis blandt disse 
ledere. Under denne foranstaltning ydes der 
også støtte til aktiviteter, som letter 
etablering af varige projekter og 
partnerskaber af høj kvalitet inden for 
programmets rammer. Der bør navnlig 
lægges vægt på aktiviteter, som fremmer 
deltagelse af unge, der finder det særligt 
vanskeligt at deltage i fællesskabsaktioner.

eksempler på god praksis blandt disse 
ledere. Under denne foranstaltning ydes der 
også støtte til aktiviteter, som letter 
etablering af varige projekter og 
partnerskaber af høj kvalitet inden for 
programmets rammer. Der bør navnlig 
lægges vægt på aktiviteter, som fremmer 
ligestillingsperspektivet og deltagelse af 
unge, herunder handicappede, der finder 
det særligt vanskeligt at deltage i 
fællesskabsaktioner.

Or. sv

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 41
Bilag, aktion 4, nr. 4.5 

I forbindelse med denne foranstaltning ydes 
der støtte til information og kommunikation 
rettet mod unge. Det sker ved at forbedre 
deres adgang til relevante informationer og 
kommunikationstjenester med det formål at 
øge deres deltagelse i samfundet og gøre det 
lettere for dem at lade deres potentiale som 
aktive, ansvarlige borgere komme til udtryk. 
Derfor ydes der støtte til aktiviteter på 
europæisk og nationalt plan, som forbedrer 
unges adgang til information og 
kommunikationstjenester, der øger 
formidlingen af kvalitetsoplysninger og 
unges deltagelse i udarbejdelse og 
formidling af oplysninger. Denne 
foranstaltning bidrager navnlig til at udvikle 
europæiske, nationale, regionale og lokale 
ungdomsportaler, som skal formidle særlige 
oplysninger til unge gennem alle mulige 
former for informationskanaler, navnlig dem 
unge benytter mest. Under denne aktion kan 
der også ydes støtte til foranstaltninger, som 
bevirker, at flere unge inddrages i 
udarbejdelse og formidling af letforståelige, 
brugervenlige og målrettede rådgivnings- og 
informationsprodukter, således at 
informationernes kvalitet forbedres, og alle 

I forbindelse med denne foranstaltning ydes 
der støtte til information og kommunikation 
rettet mod unge. Det sker ved at forbedre 
deres adgang til relevante informationer og 
kommunikationstjenester med det formål at 
øge deres deltagelse i samfundet og gøre det 
lettere for dem at lade deres potentiale som 
aktive, ansvarlige borgere komme til udtryk. 
Derfor ydes der støtte til aktiviteter på 
europæisk og nationalt plan, som forbedrer 
unges adgang til information og 
kommunikationstjenester, der øger 
formidlingen af kvalitetsoplysninger og 
unges deltagelse i udarbejdelse og 
formidling af oplysninger. Denne 
foranstaltning bidrager navnlig til at udvikle 
europæiske, nationale, regionale og lokale 
ungdomsportaler, som skal formidle særlige 
oplysninger til unge gennem alle mulige 
former for informationskanaler, navnlig dem 
unge benytter mest. Under denne aktion kan 
der også ydes støtte til foranstaltninger, som 
bevirker, at flere unge inddrages i 
udarbejdelse og formidling af letforståelige, 
brugervenlige og målrettede rådgivnings- og 
informationsprodukter, således at 
informationernes kvalitet forbedres, og alle 
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unge får større mulighed for at deltage. unge får større mulighed for at deltage. I alle 
publikationer skal der eksplicit og klart 
tages hensyn til ligestillingsspørgsmålet og 
anvendes kønsrelevant sprogbrug.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at udvikle forståelsen for ligestillingsproblematikken.

Ændringsforslag af Anna Hedh

Ændringsforslag 42
Bilag, aktion 4, nr. 4.8

Kommissionen kan afholde seminarer, 
kollokvier og møder, som kan lette 
programmets gennemførelse. Den kan også 
iværksætte passende informations-, 
offentliggørelses- og formidlingsaktioner 
samt programovervågning og -evaluering. 
Sådanne tiltag kan finansieres med tilskud, 
gennemføres ved offentlige aftaler eller 
tilrettelægges og finansieres direkte af 
Kommissionen.

Kommissionen kan afholde seminarer, 
kollokvier og møder, som kan lette 
programmets gennemførelse. Desuden skal 
de deltagerlande, som ønsker at oprette 
særlige ligestillingsplaner, inden de 
gennemfører programmet, have relevant 
hjælp og praktisk vejledning af 
Kommissionen. Den kan også iværksætte 
passende informations-, offentliggørelses-
og formidlingsaktioner samt 
programovervågning og -evaluering. 
Sådanne tiltag kan finansieres med tilskud, 
gennemføres ved offentlige aftaler eller 
tilrettelægges og finansieres direkte af 
Kommissionen.

Or. sv


